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אש בחברת האולם אל שנכנס
 דייני מירד! העיתונאית תו,

 שנכח הסטודנטים אחד גרמן.
 וצעק: רגליו על קם במקום,
 :אולמרט אהוד את ״הביאו

 אולמרט, ?״ אולמרט אהוד איפה
 המרכז של היריב לפלג השייך

מחוץ שהיה לשעבר, החופשי

■  הקולנוע ובמאי המפיק !
 ניסה נולן, מנחם הישראלי,

הבינ בפסטיבל־הסרטים לעניין
 -שחקן את בקאן, הנערך לאומי,

 דסטין האמריקאי הקולנוע
 מסרטיו באחד להופיע הופמן,
הנח הופמן, בישראל. שיבויים

ד,אמ- כשחקרו*,קולנוע כיום שב
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 שהואשמה אחרי שהתאבדה ארנשטיין, בובי מזכירתו, בהלוויית
 החל ש״פלייבוי״ אחרי כלכליות בצרות הנתון הפנר, בסמים. בסחר

לאח החליט יותר, עוד נועזים עיתוני־מין עם בהתחרותו להיכשל
בשנה. דולר אלף 300ל־ שהגיעה עצמו, משכורת את לצמצם רונה

ל לאולם, ונכנס הזדרז לאולם,
הנוכחים. תרועת קול

 של אשתו שרון, לילי
 היא שרון, אריק אלוף(מיל.)

 ואינה במיוחד, דינמית אשר,
ש גינת־הנוי בטיפוח מסתפקת

 שני ובגידול שלה, החווה בחצר
 עוסקת החלה לילי ילדיה.

 היא הצילום. באמנות לאחרונה
 מעבדדדצילום בביתה הקימה

 לה שהסתבר אחרי משוכללת,
המצ בציור, לעסוק תוכל שלא
 צלם־העיתד נרחב. מקום ריך
מע שהוא ישמח, יצחק נות
הת שרון, אריק של גדול ריץ
 מלא־ את ללילי להורות נדב

 ״היא :ישמח סיפר כת־הצילום.
 הצילום, אחרי להוטה כל-כך
המע את לה שהקמתי שבזמן

ל ידעה לא עדיין והיא בדה,
רצ כבר מצלמותיה, את תפעל

 יש אבל תמונות. להדפיס תה
 ובש־ אמן, של טביעת-עין לה

 אותה לראות אפשר עות־הבוקר
 עם החווה ברחבי מתרוצצת

 עבודת את מנציחה מצלמותיה,
בחווה.״ הפועלים

 של האמיתי מצבה את 8
 גלי הצבאית, תחנת־השידור

 !מרדכי מפקדה גילה צה״ל,
 ראיון בעת נאור, (״מוטקד,״)

 ,תור* יצחק הרדיו כתב עם
אור: אמר אלי  תוגש ״אם נ
 של מעשית תוכנית צה״ל לגלי

או נשקול פירסומת, שידורי
עניין.״ של לגופו תה

 דחה לא ביותר, המעולה ריקאי
 השיב: דק הוא ההצעה. את

 יותר. אותי מעניין לא ״כסף
 שמעניין מה הסיפור. לא גם

״הבמאי יהיה מי הוא אותי !

 להקת מאנשי שלושה 8!
 סנדרסון דני המלחין כוורת,
 ואלון גוב גידי הלהקה וחברי

 לתוכנית הוזמנו אוליארצ׳יק,
 עדנה הבמאית של הרדיו

 השניה הצגתה לרגל שכיט,
 עדנה באוזן. צפוף הלהקה של

 בדיחות בכמה הראיון את פתחה
אח נסחפו שהשלושה והלצות,

 שהגיעה כשחשבו אולם ריהם.
רצי דברים גם להשמיע שעתם
 הראיון את עדנה קטעה ניים,

 שלושת משיריהם. אחד ושידרה
 ד מהאולפן יצאו המאוכזבים

 להוציא מקורית: נקמה תיכננו
 של מכוניתה מגלגלי האוויר את

עדנה.

ה גבה ל״י, אלף 45 8!
 סכן, חיים הישראלי אמרגן
 הוא שם בפאריס, עתה היושב
ה של תקליטיו בהפצת עוסק

 קניאל, נועם הישראלי ילד
 הצלחתו תמורת עמלה כדמי

 רופוס דמים הזמר את לשכנע
 את מכר סבן בי*שראל. להופיע
 דמים חיפאי. לאמרגן המופע
 100מ* למעלה יקבל עצמו רויסוס

 הופעות שלוש תמורת ל״י, אלף
בארץ.
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 הוא שלך היום רציני. יותר הרבה אבל — אהבים יום יש טלה בת לך גם
 קל בריאותי ליקוי בעבודה. צרות המכסימום. את ממנו להפיק דעי ,׳ב יום

 אך שונים, בעניינים עצבים התפרצויות מלווה שבוע זה יהיה שבקלים.
מיקצוע. בעל איתך קחי ערך, דברי או תכשיטים בקנותך מתוק. יהיה בסופו

 המתאים הזמן זה הקרוב, בעתיד קצרה חופשה בילוי עד חושב אתה אס
 קבוצת בחברת זו לחופשה שתצא מוטב מעשי. באופן הפרטים את לתכנן
 מכתב התאריך. וקביעת התיכנון מלאכת את להם ותניח מצומצמת, אנשים
כספית. אי־נעימות לך יגרום השבוע, בסוף לקבל עלול שאתה רישמי

 שלך. היומית העבודה תוכניות על להשפיע צריך אינו הביטחוני המצב
 השתדל המדינה. בניהול הקשורות סיבות בגלל מעיניך שינה תדיר אל

 יקרה נעים לא משהו סביבך. למתרחש ראש בכובד יותר להתייחס
 נחת במעט תזכה השבוע סוף ,לקראת דווקא שלך. המישפחה בחוג
 עימו גבר דומה. משהו או יקרה, מתנה קטנה, כספית זכייה — רוח

זמן. כעבור יחזור, הוא תתייאשי, אל איתך. יחסיו ינתק קשורה היית א׳ 21 נרו
יו. יו ו 7 0

 מעמדך, את לסכן עשוייה שלך הלשון 1 פטפטנית להיות לא יודעת אינך
 יוצר, אדם אתה אם תריבי. שלא מוטב גם לכן ובכלל. ד׳ ועד ב' הימים בין
 ותדגור. בבית שתשב מוטב ביחסי-ציבור. לעסוק המתאים הזמן זה אין

ה׳. ליום עד נימהר, צעד באיזשהו לנקוט רצוי שלא כפי לא־רצויות, קניות
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 לשבת תוכלי לא שהפעם אלא פרשת־דרכיס. על — כרגיל — נמצאת את
 הזאת הדרישה ועצם נימרצים, צעדים ממך ידרוש הוא בחיבוק־ידיים.

 תסתבך, אל :בן־אריה חייך, כל את שישנו דברים לעשות אותך תדרבן
מסוכן. לא כי אם קשה, שבוע זהו חושיך. לכל זקוק אתה עכשיו. דווקא

 נוכח נפשך, שלוות על לשמור איך תהיה השבוע, העיקרית בעייתך
 הטוב השבוע עבורך זה יחיה לא האחרונות. הפוליטיות התקריות

 תיכננת אותה תוכנית מכתבים. על ענה ובמיוחד לכתוב הרבה ביותר.
 לפניך. החיים ייאוש, אל אך שתתגשם. סיכוי אין — מזמן לבצע

מלכודות. מלאות הדרכים החשיכה. בשעות בנהיגה היזהר
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 אחרת התרחשות כל על השבוע להאפיל עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
 לעתידך, יותר רבה ברצינות להתייחם הזמן שהגיע חושב אתה אם בחייך.

 אל זאת. לעשות המתאים השבוע זה לחיי־מישפחה, עצמך את ולקשור
 את להרגיע השתדל לרועץ. לך להיות עלול ליבך טוב נוסף. רגע תמתין
הכספית. ההוצאה למרות לך, יזיק לא בידור זה. בשבוע המתוחים עצביך

עקת
 ולמישפחה. לבית הנוגע בכל פנים המזל לך מאיר בה בתקופה נמצא אתה

 מזמן לא שהופיעה נערה, לבין בינך והולכים מתהדקים נפשיים קשרים
 והידידים. הקרובים המישפחה, מצד נלהב לאישור יזכו והם חייך, באופק
מסיבה. לעריכת הזדמנות שוס תחמיץ ואל בביתך, אנשים לארח הרבה

מסו ממצב מוצא אין ושוב הבל, נשבר שכבר חשבת בו ביום דווקא
 זהו בעיות. בלי חלק, בנקל, נפתר הבל אחר. לאדם הופך אתה — בך

 ובפגישות בבילויים, חברתיים, בקשרים תרבה אם תעשה, טוב בו שבוע
שלך. הנשימה דרכי על במיקצת, היזהר, אך השתזף, המינים. שני בני עם  - בנובמבר 2<
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 חרבה אליך להגיע עשויים כספים הפיננסי. במישור הצלחה נשקפת
 אי־ מיספר להתרחש עלולות זאת, לעומת שציפית. ממה מהר יותר

 אם לך. ישירות דווקא שיגעו מבלי העבודה, במקום הקשורות נעימויות
סביבך. האנשים על גם להשפיע תוכל בך, שנולד הרעיון בצידקת תשתכנע
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 קטנים סערה ענני כי אס — ממשיכה מצוייה את בה תקופת־האושר
 מרי־ או נושים עם פגישות התחייבויות־עבודה, בצורת באופק, מופיעים

 עשוייה את עז רצון עם דאגה, אל אך במיוחד. טובות ידידות עם בות
 דעי — מקבילים רומנים בשני עוסקת את אם בשלום. זה מכל לצאת
 להתפוררות יגרום שלא כך אותו להסוות לפחות או מהם, אחד עם לגמור

מסובך. חודש זהו ומכאן. מכאן קרחת חצאי ולא החבילה כל

 הדבר עלה אם גם אבל שתתאכזב. ייתכן ד׳ ביום לנסוע חשבת אם
 על־כן במיוחד. ומסוכנים קשים חם שבת עד ה׳ ימי שדווקא זכור בידך,
 נהג — לנסוע חייב אתה ואם בביתך. הקשורים דברים בהם שתרכז מוטב

נעימה. זכית, בה הצלחה, קבע. של לרומן הופכת מיקרית פגישה בעצמך.
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